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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére 

 
Hiv. szám: 4569/2013. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Sportpálya külső 

csapadékvíz rendezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az elmúlt években a csapadékvíz eloszlása – feltehetően a globális felmelegedés miatt –
rendkívüli módon megváltozott. Hirtelen nagy mennyiségű csapadékvíz rendezése, szikkasztása egyre 
nagyobb problémát okoz országszerte. Mindezek okán a Halász Lajosné utca 24. szám előtti 
közterületen az alábbi műszaki tartalomnak megfelelő szikkasztó rendszer kiépítése szükséges. 
 

A közterületi szakasz legmélyebb pontjára, a parkolók és a burkolt út csatlakozási vonalában 
egy szabvány 400 x 400-as, előre gyártott víznyelőakna kerül elhelyezésre. Ennek a víznyelőaknának a 
szerepe, a hírtelen lezúduló csapadékvíz összegyűjtése és átvezetése a szikkasztó aknákba. 

 
A csapadékvíz szikkasztását két szikkasztóaknával terveztük, mivel a magas talajvízszint miatt 

nem javasolt túl mélyre hatolni a talajban. Amennyiben egy aknát kiviteleztetnénk, úgy annak a fenék 
síkja a talajvízszintjét elérné. 

 
A két szikkasztóakna a parkolók területén kerül kialakításra, és ebből az okból járható beton 

fedlappal lesznek ellátva. A szikkasztó aknák 1,20 m x 1,00 m aknagyűrűből lesznek megépítve. 
Alattuk 1,00 m-es átmérővel és 0,80 m-es mélységben szűrőréteg kerül kialakításra. A szűrőréteg, 
geotextiliába csomagolt 24,40 szűrőkavicsból készül. 

 
 A víznyelő aknából egy 160 KGE csövön át a csapadékvíz az I-es szikkasztóaknába kerül, 
amely homokülepítőként is működik. Túltelítettség esetén egy 160-as átmérőjű túlfolyón, a 
többletcsapadék, a II. szikkasztóaknába kerül, ahol a csapadékvíz végleges elszikkasztására van 
lehetőség. 
 

A csapadékvíz rendezésére árajánlatokat kértünk. A Sziget-Szilárd Kft-től (2336 Dunavarsány, 
Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.) érkezett a legkedvezőbb, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 
végösszeg 471.432,- Ft + Áfa, azaz bruttó 598.719,- Ft. 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési 

eljárást a beruházás végrehajtására nem szükséges lefolytatni. 
 
A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg a döntésünket. 
 
Határozati javaslat: 
 
Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) megbízza a Sziget-Szilárd Kft-t (2336 Dunavarsány Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.), 
hogy a Dunavarsány, Halász Lajosné u. 24. sz. előtti csapadékvíz rendezés, 
szikkasztás kivitelezésével bruttó 598.719 Ft értékben a felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás költséghely terhére. 
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b) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, és az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Vella Zoltán beruházási és műszaki osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. október 9. 
 
 
 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 
 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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